ئەنجوومەنی پارێزگای ڤێستەربۆتن

کاتێک منداڵەکە نەخۆشە – زانیاریی بۆ باوان
När barnet är sjukt – föräldrainformation

منداڵی بچکۆلە زوربەی جاران نەخۆشن .لە تەمەنی  ٤ – ٠ساڵیدا دەگرن .منداڵەکە بە ڕێژەیەکی ناوەندیی لە ساڵێکدا تووشی ٨ – ٦
چڵککردن لەڕێگەکانی هەناسەداندا دەبێت .چڵککردنەکان (لێپیسکردنەکان) وا دەکەن کە منداڵەکە بەرگەگری لەشی دروست بکات..
باڵوبوونەوەی چڵککردن ناکرێت بەتەواوی لە ناو گرووپی منداڵدا خۆی لێبەدووربگیرێت ،بەاڵم دەکرێت سنووردار بکرێت .وەک
باوان دەبێت مرۆڤ ئامادەکاری ئەوەی هەبێت کە چەند جارێک لە وەرزەکەدا لە ماڵەوە لەگەڵ منداڵەکەیدا بێت ،ئەمە بۆئەوەی
چڵککردنەکان ساڕێژببنەوە و بۆ ئەوەی مەترسیی تەشەنەکردنی بۆ مندااڵنی تر کەمبێتەوە.
دۆخی گشتی منداڵەکە ،یاوەکو بڵێین ،ئەوەی کە یەکالیی دەکاتەوە کە ئایا منداڵەکە لە پێشخوێندنگە بێت ،ئەوەیە کە منداڵەکە چەند
توانابوونی بۆ چاالکییەکان لە پێشخوێندنگە هەیە .لەوانەیە مرۆڤ وەک باوانێک لە ماڵەوە هەست نەکات کە منداڵەکە پێوەی دیارە،
بەاڵم لەناو مندااڵنی تردا لە پێشخوێندنگەکە کارمەندان هەست ئەکەن ئایا منداڵەکە وەک باری ئاسایی بەشداری ئەکات .ئەگەر
منداڵەکە زۆر ماندووبێت ،نەخوات /نەخەوێت ،توانستیی هۆشدانی نەبێت یان ئەگەر بە شێوەیەکی تر نیشانی بدات کە تاقەتی نییە
لەگەڵدا بێت ،ئەوا گرنگە کە بەزووترین کات باوانی بێن و بۆ ماڵەوەی ببەنەوە .کارمەندان شارەزان لەوەدا کە ببینن منداڵەکە لە
ژینگەی پێشخوێندنەکە چۆن دەگوزەرێت .جا لە کاتی دوودڵیبوون دەربارەی دۆخی گشتی منداڵەکە ،هەڵسەنگاندنی کارمەندانە کە
یەکالیی کەرەوەیە .ئەگەر مرۆڤ وەک باوانێک نادڵنیایە لەوەی کە ئایا منداڵەکە دەتوانێت لە پێشخوێندنگە بێت ،دەتوانێت تەلەفۆن بۆ
پێشخوێندنگە بکات .بۆ ئامۆژگاریی دەرمانیی تەلەفۆن بۆ ناوەندیی تەندروستی یان 1177.بکە.
ڕێبازەکانی ئەوەی کە کەی منداڵەکە نەچێ بۆ پێشخوێندنگە و لەماڵەوە بمێنێتەوە:
 لە تاهاتندا .الیەنی کەم لە  ٢٤کاژێردا بێ تا بێت (بەبێ ئەوەی دەرمانی تا داگرتنی درابێتێت) ئەمە پێش ئەوەی بچێتەوەپێشخوێندنگەکە.
 لە ماندووییدا .لەماڵەوە لەگەڵ منداڵەکەدا بمێنەرەوە کاتێک کە ئەو تاقەتی بە چاالکییە ئاساییەکانی پێشخوێندنگە ناشکێت ،بۆنموونە کاتێک کە منداڵەکە لەبەر کۆکە نەیتوانیوە بخەوێت.
 لە سکچووندا و /یان ڕشانەوەدا .لەماڵەوە بمێنەرەوە تا ئەو کاتەی کە منداڵەکە نە ڕشانەوە نە سکچوونی وەک ئاو ڕوونی لە ٤٨کاژێردا نەبووبێت و ئاساییانە خۆراک بخوات.
 لەکاتی بوونی نەخۆشی پەتا بۆ نموونە ئاگرە (ئیپێتیگۆ) ،لەماڵەوە بمێنەرەوە تاوەکو برینەکان وشک دەبنەوە. لە چارەکاری بە ئەنتیبایۆتیک (پەنسلین) .لەماڵەوە بمێنەرەوە تاوەکو دۆخی گشتی ،تا و شتی تر باش دەبێت و هەروەهاش کەچارەکارییەکە الیەنی کەم دوو شەووڕۆژ بەردەوام بووبێت .ئەنتیبایۆتیک و دەرمانی تری کاتیی لەالیەن باوانەوە ئەدرێت.
ڕٶتینە نەگۆڕەکان وەک خۆراکخواردن ،خەوتنی ڕێکوپێک ،بنەمایەکە بۆ ئەوەی کە منداڵ تەندروست بێت .چاالکی جەستەیی،
خۆشترە لەدەرەوەی ماڵەوە بێت ،هەم خۆشە و هەم بۆ لەشساخی منداڵەکە باشە .بەتانی بچکۆلە و ئاژەڵی نەرمی لەئامێزنان و شتی
لەو بابەتە کە بۆ پێشخوێندنگە دەهێنرێن دەبێت بۆ شوشتن لەبار بن.
پاکژی دەست و پژمین  /کۆکین بە بەری ئانیشکدا لە ناو ئەو ئامۆژگاریانەدان کە لە پێشخوێندنگە هەن .کارمەندانی پێشخوێندنگە
وێنەیەکی تەواویان لەسەر دۆخی چڵککردن لەناو منداڵەکاندا هەیە و دەتوانن یەکالیی بکەنەوە کە کەی ڕۆتینەکانی پاکژیڕاگرتن
پێویست دەکات توند بکرێنەوە.
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